
 

  

Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési 

Program 2014-2020 keretében megvalósuló Közös Örökségünk 

– Vucedol Kultúra (angol címe: VUCEDOL - Vucedol Culture – 

Touristic valorisation of common prehistoric heritage) 

HUHR/1901/2.1.3/0153 projekt narratívája: 

 

 

 

A „Visszatérés Farkasvölgybe” című interaktív színházi 

játék instrukció és karakterkönyve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelen dokumentum az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalma kizárólag a 

Ördögkatlan Fesztivál Egyesület felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem 



 

  

tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC 

Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.” 

Karakterek  

 

Színész karakterek 

Genu - a sámánkovács 

Prek - a visszatérő 

Kerd - a patriarcha  

 

Genu a sámánkovács: 

Te vagy a falu bölcs vezetője, aki máshol született.  Beházasodtál a faluba, gyütmentből 

küzdötted fel magad vezetővé. Jól megismerted az időjárást, a csillagok járását ez segített neked 

felemelkedni és sámánná válni. A családod is itt él (a párod Gans és a gyereked Muhis) 

 

Kíváncsi természet vagy, és a falu békéje fontos számodra. Kivárod, hogy hogyan dönt a falu. Te 

vagy a mediátor  

 

Meg szeretnéd védeni a falut, és azt szeretnéd, hogy fennmaradjon a közösség. Felelősnek  

érzed magad a közösségéért. Át szeretnéd adni a gyerekeidnek a tudást és a státuszod. 

 

A visszatérő Prek fenyegeti a pozíciódat. Eddig a sámánként te voltál a legviláglátottabb ember a 

faluban. 

 

Egy régi történet - Traumatikus élmény:  

 

Mikor még fiatal voltál, akkor volt pár év, amikor szárazság volt és nagyon rossz volt a termés. 

Akik a tanácsaidat megfogadták, azoknak volt valamicskéje, de nyomorogtak az emberek az 

egész környéken. Aztán az egyik környező falu lakói egy éjjel átjöttek, elvittek tőletek élelmet és 

felgyújtottak egy házat - a tüzet szerencsére sikerült megfékezni. Nem tudod, kik voltak, de 

titokban attól rettegsz, hogy a régi falud a lakói. Utána nagyon nehéz volt felállni, de jött az eső, 

és szépen lassan újra összeszedtétek magatokat, ez összekovácsolta a falut. Ebben az időben 

lettél te a sámánkovács.  

 

Témáid: csillagászat, van valamilyen faj (szarvas) amiből kevesebb van/messzebbre kell menni 

vadászni 

- Karakterek: 

- Muhis, a gyereked, aki szintén el szeretne menni  



 

  

- Gans, a testvéred, aki itt lakott egész életében  

- Segéded, aki a helyedbe szeretne lépni   

- Tevékenység: 

- Csillagképek rajzolása a porba/falra/edényekre?  

- Öntőminták ellenőrzése, felkészülés a bronzöntésre- köhög, olvasztás után  

- "Már messzebbre kell menni a fáért, hogy a kohókat fűtsük" 

 

 

 

Prek, a visszatérő 

 

Te hozod messziről a madáredényt (és a hozzá kapcsolódó tudást, a csontőrlemény használatát)  

Álmot láttál a csillagról és madarakról, de amúgy is mászkálós, felfedezős alkat voltál  

A sámánkovács példája inspirált, hogy elindulj → szeretted volna, hogy más közösség is 

befogadjon, és szerettél volna más, új tudást szerezni 

 

Honvágyad volt, és most kipróbálod, hogy milyen visszatérni, találkozni régi családtagjaiddal, 

barátaiddal.  

 

Van saját családod, és “előőrsként” jöttél, hogy megnézd, hogy érdemes-e hazaköltözni 

családostól. Lehet, hogy csalódni fogsz? 

Nemcsak a fazekassághoz értesz (régész: a szakmákról nem tudunk sokat) 

Pontosabban nem meghatározott, de bensőséges viszonyban vagy Kerddel: amikor elmentél, 

akkor ő is az erdőt járta egy hétig. A faluban azt hitték, hogy Kerd is veled szökött, és amikor 

visszatért, csak annyit mondott, hogy “Magamban eltemettem Preket.”  

Korábban rézfüggős nyakláncot ajándékoztál Kerdnek titokban 

  

- Traumatikus élmény:  

- Kisgyerekkorodban volt pár év, amikor nagyon kevés volt az ennivaló, egyik 

testvéred meg is halt emiatt. Aztán egyik éjjel volt egy tűz a faluban - úgy 

emlékszel, nem is véletlenül, hanem a falun kívülről jött valami rossz. A lángokra 

emlékszel, és hogy rettegsz, nincs biztonság, és hogy volt, aki meghalt a tűzben.  

- Ez a rettegést aztán sokszor visszatért, amikor nem volt elég élelem, és ettől a 

bizonytalanságtól is menekültél (bár ez nem feltétlenül tudatos.) 

- Témái:  

- fazekasság/kereskedelem, kultúrák ott, ahova a falu lakói már kevésbé jutnak el 

- Karakterek:  

- Régi barátja  

- Másik faluból érkezett helyi lakos, aki azt hitte, hogy csak mesélnek róla  



 

  

- Menni vágyó fiatal  

- Tevékenység: 

- Halászni mennek a falubeliek (horgokat, szigonyokat kapnak), és a csónaknál 

éppen jön a folyó mellett a vándor, aki megszólítja őket  

- visszatérő jön - rácsodálkozik a környezetre, hogy mennyit változott, és hogy 

innovatívabb. (“Ezek itt már az én falum földjei?”)  

- Megfogalmazhatja az aggodalmait a hazatéréssel 

- Megismer valakit és közös emléket idéz fel 

- Megmutat valamit, amit hoz, az agyagedényt tartogatja.  

- Mesél arról, hogy merre járt - A Nagy Folyón túl  

 

Kerd  

- anya-figura, köztiszteletben álló patriarcha/matriarcha 

- Bővült a falu, most már jobban élnek itt, mint amikor Prek elment - bőség van 

- “Itt élned, halnod kell” - a szerint élek, hogy itt kell maradni 

- Lett volna lehetőségem elmenni, és elégedett azzal, hogy nem ment el, és kihozta az 

életéből a lehető legtöbbet  

- Rengeteg rokona van a faluban, de saját gyereke nincs 

- mindenkit ismert - kvázi bábaasszony  

- Saját döntése, hogy így alakítja az életét és a faluért él - ebből fakad, hogy nincsen 

családja  

- Közelebbről meg nem határozott bensőséges viszony fűzi Prekhez. Egy rézfüggős 

nyakláncot is kapott tőle, amit Kerd eladott, amikor megszorult.  

- Traumatikus élmény:  

- Kisgyerek volt, amikor emlékszik egy tűzre a faluban, és a gyászra, ami követte. 

Azt is tudja, hogy távolról jöttek azok, akik miatt a tűz felütötte a fejét.  

Homályosan megvan, hogy volt olyan kisgyerek, akivel előtte játszott, és meghalt 

a tűzben.  

- Arra is emlékszik, hogy akkor sokkal kevesebb volt az élelem, nyomorogtak, 

azóta sokkal jobb a helyzet, egyre többen vannak, idegenek sem támadtak és tűz 

se ütött ki.  

- Témái: fémöntés és eszközhasználat; sokat nőtt a falu, bőség van;  

- Karakterek körülötte:  

- Asszonyok, akik hozzá járnak fonni 

- Ifjú titán, aki felnéz a matriachára, és aki árva  

- Valaki, aki maga használja fel a festéknövényt vagy valamit, amit használnak 

- Tevékenység:  

- Magvakat válogat az ételhez - főzéshez készülődik? Gyógyító főzetet főz?  

- Búzát őröl  



 

  

- Visznek valamit a gyűlésre  

- Bronzkéssel nyúzza a nyulat  

- Nézők megszólítása:  

- Hoznak festék növényt a matriarchának  

- Falubeliek a nézők, akik jönnek segédkezni a főzéshez - ez egy közös 

tevékenység 

- Mindenki kap valamit, ami tapogat és csinálhat (többféle feladat), közben 

megszólítja az embereket 

- Mesél egy történetet:  

- Régen mennyivel kevesebb emberre kellett főzni, milyen jó, hogy most 

ilyen sokan vagyunk és ilyen sok segítsége van  

- Hol ki született, hogyan nőnek a gyerekek és milyen sokan vannak  

- Megtehettem volna, hogy elmegyek, de maradtam, és nem bántam meg  

- Rávilágít arra, hogy miből készül az, amit használsz → itt van ez a diófa, 

tíz évet vártunk rá, és most milyen szép termést hoz. Miért hagynánk itt?  

 

 

 

Színész karakterek 

Genu - a sámánkovács 

Prek - a visszatérő 

Kerd - a patriarcha  

 

Játékos karakterek - Nyilvános karakterleírás 

 

Doru - az erdész, ismered és szereted közeli erdőt és jó vadász vagy. A neved indoeurópai 

jelentése: fa 

 

Muhis - a halász  

A sámánkovács Genu és a kovács Gans lázadó gyermeke vagy és szereted a vizet, jó halász 

vagy, gyakran jársz a nagy folyóhoz és vonzanak a távolságok; A neved jelentése: egérke 

 

Gans - a kovács 

A sámánkovács Genu testvére vagy, nemcsak őrzöd a házi tűzhelyet hanem kitanultad a 

bronzöntést, egész életedet a faluban töltötted. A neved jelentése. lúd 

 

Medu - a pletykás 

Társasági lény vagy, szeretsz beszélni, pletykálni a többiekkel, várod a gyűlést, mert jól szoktál 

ezen az eseményen szórakozni. Neved jelentése: méz 



 

  

 

Hegis - a javas 

Értesz a gyógynövényekhez, a Kerd, az archa “szárnysegédje” vagy, kissé karcos stílusod van. 

Neved jelentése: sündisznó 

 

Kwon - a sámánkovács segédje 

A sámánkovács hűséges segédje vagy, értesz a bronzöntéshez. A neved jelentése: őrzőkutya, 

kopó 

 

 

Játékos karakter kártyák- Titkok, motivációk, feladatok 

 

 

Doru - az erdész 

Ismered és szereted közeli erdőt és jó vadász vagy. A neved indoeurópai jelentése: fa 

 

 

Titkok, célok, feladatok 

- Volt egy régi barátod, Prek, akivel együtt szoktátok járni az erdőt. Azonban Prek 10 éve 

búcsú és szó nélkül elment. Mit gondolsz erről? 

- Sejted, hogy barátod Prek és falu egyik öregje, Kerd között szoros kapcsolat volt régen 

derítsd ki, hogy pontosan mi is történhetett! 

 

Napi hír: Elmentél vadászni tegnap, de nem találtál vadakat. Találtál régi nyomokat, úgy tűnik, 

hogy a szárazság miatt az állatok is elvándorolnak  

 

Régi emlék:  

Jó tíz tavasszal ezelőtt nagy szárazság volt Domu környékén. Akkor ment el barátod, Prek is.  

 

Fateplay: Küldönc 

Jelentsd a gyűlésen, hogy megtalálták Preket az erdőben 

 

 

Muhis - a halász 

A sámánkovács Genu és a kovács Gans lázadó gyermeke vagy és szereted a vizet, jó halász 

vagy, gyakran jársz a nagy folyóhoz és vonzanak a távolságok; A neved jelentése: egérke 

 

 

Titkok, motivációk, feladatok 



 

  

- Elvágyódsz a faluból, szívesen látnál világot, mint anyád, Genu 

- Vágysz a kalandokra, de félsz elindulni, bár nagyon szívesen mennél új utakra 

- Sok mindenben nem értesz egyet a vezetőkkel 

- Megérzésed szerint Genu nem beszél valójában a szellemekkel, hanem átveri a falut. 

Szerezz erre bizonyítékot! 

- Nem bízol a vándorban - bizonyosodj meg, hogy békés szándékai vannak.  

 

Régi emlék  

Még gyerek voltál, amikor tíz tavasszal ezelőtt volt egy nagyon száraz időszak és tűz ütött ki 

Domuba, amiben leégett egy barátod háza, aki ott is veszett a tűzben 

 

Fateplay - a falugyűlésen törd meg a beszédek szokásos menetét - dobd a földre a 'beszélő 

csontot' “Eleged van abból, hogy az régi szabályok szerint éljünk” 

 

Gans - a kovács, a sámán Genu férje vagy, kitanultad tőle bronzöntést is, egész életedet a 

faluban töltötted. A neved jelentése. Lúd 

 

 

Titkok, motivációk, feladatok  

- Nem engednéd el a gyerekedet, Muhist messzi földekre 

- Genu akkor kezdett sántítani, mikor egy másik kereskedő kezdte hozni az ércet. Jobb ez 

az alapanyag, de ki szeretnéd deríteni, mi az összefüggés.  

- Értesz a bronzöntéshez, de a misztikumot és a szellemek tudását, amit Genu ért, te nem 

érted. Lehet, hogy hozzád nem beszélnek a szellemek? 

 

Napi hír: Tegnap kihajtottad az állatokat a mezőre, de visszahajtottad őket, mert attól féltél, hogy 

a hőségben felfordulnak.  

 

Régi történet:  

Tíz tavasszal ezelőtt a nagy szárazságot követően lett feleségedből Genuból a sámán, mert annyit 

segített az embereken. 

 

Tegnap álmot láttál 

- Azt az álmot láttad, hogy elszállt egy fogolymadár, ködben szállt a madár...  és égett a 

jobb farktolla 

 

 



 

  

Medu - a pletykás, társasági lény vagy, szeretsz beszélni, pletykálni a többiekkel, várod a 

gyűlést, mert jól szoktál ezen az eseményen szórakozni. Sokkal jobb itt, mint otthon segíteni. 

Neved jelentése: méz 

 

Régi történet:  

Gyerek voltál még, amikor tíz tavasszal ezelőtt volt egy nagyon száraz időszak, amikor tűz ütött 

ki Domuban. Emlékszel a tűzre a faluban, és a gyászra, ami követte. 

 

Titkok, motivációk, feladatok 

- Tudod, hogy Kerdnek valaha régen volt egy szeretője vagy talán tényleg szerelmes volt? 

A nevére is emlékszel, úgy hívták, hogy Prek és egy jó 10 éve elment a faluból. úgy 

tudod, hogy Kerd is elment volna vele, csak Prek visszaküldte. Lehet, hogy ez meg 

kellene kérdezni tőle? 

- Nagyon tetszik neked Kerd réznyaklánca, jó lenne megtudni, hogy honnan van! 

 

Kőbalta történet 

- Kerdnek odaadtad néhai atyád kőbaltáját, ami egy remekmű és fontos is neked. Kerd 

odaígérte neked az értékes réz nyakláncát cserébe. 

Fateplay: Kérdezd meg Kerdet, hogy mikor akar fizetni a baltájáért? Szerezd meg a nyakláncot!  

 

 

 

Hegis - a javas, értesz a gyógynövényekhez, a Kerd, a patriarcha “szárnysegédje” vagy, kissé 

karcos stílusod van. Neved jelentése: sündisznó 

 

 

Régi történet:  

Tíz tavasszal ezelőtt volt egy nagyon száraz időszak, akkor hullottak el a családod jószágai is és 

lettetek szegények. Akkor kezdtél Kerdtől tanulni a növényekről 

 

 

Titkok, motivációk, feladatok 

- Titokban gyűjtöd a gyógynövényeket 

- Kerd tekintélyét akarod visszanyesni, szerinted túlságosan fontoskodó és szívesen a 

helyére lépnél, mint világi vezető 

 

 

Kwon - a sámánkovács hűséges segédje vagy, értesz a bronzöntéshez. A neved jelentése: 

őrzőkutya, kopó 



 

  

 

Régi történet:  

Tíz tavasszal ezelőtt volt egy nagyon száraz időszak, akkor halt meg az első kutyád (nevezd el).  

 

Álmot láttál 

- Azt az álmot láttad, hogy elszállt egy fehér galamb, aztán köd lett. És láttál három 

dombot és sok sok házat és egy széles folyót. (mit láttál még?) 

 

Titkok, motivációk, feladatok 

- Sokat tanultál Genutól, de úgy gondolod, hogy a kovács már öregszik és nem érti a 

fiatalokat 

- Genu akkor kezdett sántítani, mikor egy másik kereskedő kezdte hozni az ércet. Jobb ez 

az alapanyag, de ki szeretnéd deríteni, mi az összefüggés. 

- Úgy gondolod, hogy Genu botjának ereje van, ami bölcsességet ad. Érd el, hogy nálad 

legyen a bot! 

- Talán egyszer elmész egy másik faluba saját műhelyt alapítani 

- Genu azt mondta neked, hogy az, aki elment a faluból az, ha visszatér, az rontást hoz a 

falura 

Titkok 

- Úgy sejted, hogy Preknek köze lehet a testvére halálához - derítsd ki  

- Tudod, hogy volt valami Prek és Kerd között - derítsd ki, hogy pontosan mi ez? 

- Azt az álmot láttad, hogy ha visszatér a fogolymadár akkor 

- A szárazság miatt elhullott egy tehened 

- Eltűnt egy állatod - lehet, hogy a farkas vitte el?)  

- Lehet, hogy ellopták? 

 

Megérzésed szerint Genu nem beszél valójában a szellemekkel, hanem átveri a falut. 

Szerezz erre bizonyítékot! 

 

Minden vágyad, hogy sót bányászhass. Érd el, hogy távoli útra küldjenek! 

 

Úgy gondolod, hogy Genu botjának ereje van, ami bölcsességet ad. Érd el, hogy nálad 

legyen a bot! 

 

Genu az előtt nem sokkal érkezett, hogy a faluban felgyulladt egy ház. Derítsd ki, mi az 

összefüggés! 

 

(Akkor nyisd ki, ha Prek családja szóba kerül!) Úgy sejted, hogy Prek gyerekének Kerd az 

apja. Derítsd ki az igazságot!) 



 

  

 

 

Tíz tavasszal ezelőtt -  

 

Tíz tavasszal ezelőtt volt egy nagyon rossz időszak Domuban. Nagy szárazság volt, nem termett 

elég búza, nem tudtunk elég kását csinálni, nem volt sör sem. A vadállatok is messzebb 

vándoroltak. Nyár végére a felhalmozott tartalékok is elfogytak és éhezni kezdtünk, mi is és az 

állataink is. A szárazság és az éhínség miatt több tehén is elhullott. 

 

Egyik este füstre ébredtünk, tűzvész ütött ki a faluban és leégett  

 

Akkor volt a tűzvész. Akkor ment el Prek is.  

 

 

 

Régész - köszöntse az embereket - mutatkozzon be. Kérdezze meg, hogy a régészeti bemutatóra 

jöttetek? Kérdések: ki volt jó töriből? Ki látta az Indiana Jones filmet? Ki akart valaha régész 

lenni?  

Innen lehet elmenni más irányokba - kakaós csiga, diós csiga? 

 

Elindulás - nem biztos, hogy most megy a gépe - lehet, hogy 1-2 hét múlva - Vukovár nincs 

messze! Ez az utolsó előadás, utána át leszek helyezve Vukovárra, hogy tovább kutasson  

LARP karakterek 

 

Név Leírás Titkos tudás/feladat Kivel tart  

Muhis (egérke) Genu gyereke, aki 

szívesen tanul Kerdtől 

Szeretne világot látni, 

máshol kibontakozni, 

de nem mer elindulni. 

Amikor többen is 

érkeznek, térj vissza 

Genu-hoz!  

Kerd, aztán Prek 

Gans (lúd) Genu házastársa, aki az 

egész életét a faluban 

töltötte 

Nem szívesen engednéd 

el a gyerekedet messzi 

földekre 

Genu 

Kwon (kopó, 

őrzőkutya) 

Jól ismered az erdőt, 

sokat tanultál Genutól, 

Szeretnél majd Genu 

helyébe lépni. Amikor 

Prek, aztán Genu 



 

  

hűséges követője vagy  megtaláltátok az 

erdőben, akik 

keresetetek, és 

kikérdezted, térj vissza 

Genuhoz a többiek 

nélkül!  

Odónt (fog) Sokat tanult Genutól, de 

úgy gondolja a kovács 

már öregszik és nem 

érti a fiatalokat 

Genu segédjeként 

tudod, hogyha nem 

jönnek messzi földről a 

kereskedők, akkor nincs 

bronz, neked pedig 

nincs munkád. Talán 

egyszer elmész egy 

másik faluba saját 

műhelyt alapítani 

Genu, majd Prek? 

Haster (csillag) Árva, sokat köszönhet 

Kerdnek 

Egyértelműen Kerd a 

példaképed, mindent 

rajta keresztül nézel és 

értékelsz - amit ő mond, 

az neked szentírás 

Kerd 

Hegis (sündisznó) Kerd tudása érdekli, 

tanul tőle  

Titokban magad 

használod fel a festékes 

növényt, azt reméled, 

hogy Kerd tekintélyét 

kicsit visszanyesheted 

Kerd  

Medu (méz) Jól érzi magát ebben a 

társaságban, szórakozni 

jön. 

Szereted a társaságot, 

szereted a pletykákat. 

Kerdnek segíteni sokkal 

érdekesebb, mint otthon 

a saját családoddal. 

Kikottyinthatod, hogy 

Prek és Kerd régen 

közel álltak egymáshoz. 

Kerd 

Doru (fa) Prek régi barátja, 

akinek nem szólt arról, 

hogy elmegy 

Tudod, hogy Prek és 

Kerd között szoros 

kapcsolat volt régen, és 

Kerd egy hétig eltűnt, 

amikor Prek is. Kerd 

visszatértekor azt 

mondta, hogy magában 

eltemette Preket. 

Tudod, hogy az 

(unoka)öccse is itt van 

Prek 



 

  

veletek.  

Apo (távol) Nemrég költözött a 

faluba, és befogadták. 

Nem érkeztél nagyon 

messziről, de így is vita 

volt a befogadásodról, 

hiszen “idegen” voltál. 

Kerd és mások nagyon 

ellenezték, hogy 

letelepedj. Még azért 

érzed, hogy kívülálló 

vagy egy kicsit. 

Prek 

Nevo (unokaöcs) Prek fiatalabb 

(unoka)öccse 

Hallottad, hogy volt egy 

(nagy)bátyja, aki 

elment, de nem igazán 

érdekelte. Te örökölted 

meg Prek itt hagyott 

tárgyait és a család 

házát - most, hogy 

visszajött, vajon elveszi 

tőled? 

Prek 

Dákru (könny) Akinek a gyermeke 

meghalt a tűzvészben 

sok évvel ezelőtt 

A legutóbbi beköltöző 

befogadása ellen is te 

tiltakoztál a 

leghangosabban, nem 

akarsz több idegent 

látni a faluban! 

Kerd? 

Gesrés (kéz) A legjobb fazekas a 

faluban 

Mindenki tudja, hogy te 

értesz a legjobban az 

edénykészítéshez a 

faluban, de ez a madár 

alakú példány téged is 

elbűvöl - jó lenne 

megtudni, hogyan 

készülnek a mintái! 

Prek vajon veszélyezteti 

a munkádat? 

? 
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